
S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Obóz letni 

Course / group of courses 
Summer camp 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 3 Semestr 5 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ĆP 75 4 5 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Piotr Kuczek 

Język wykładowy polski 

      

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Umiejętność pływania w stopniu dostatecznym 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 

ma zaawansowaną  wiedzę obejmującą terminologię, teorię i 
metodykę nauczania, różnych dyscyplin sportowych, zna 
przepisy, mających powszechne zastosowanie w oświacie 
dyscyplin sportu oraz podstawy treningu sportowego; 

WF1_W08 Kolokwium pisemne 

2 
rozporządza wiedzą na temat higieny i bezpieczeństwa pracy, 
jest przygotowany do bezpiecznego, odpowiedzialnego 
poprowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych; 

WF1_W11 Kolokwium pisemne, 

3 
legitymuje się ponadprzeciętnym poziomem sprawności fizycznej 
oraz posiada umiejętności techniczne i ruchowe w zakresie 
podstawowych dyscyplin sportowych; 

WF1_U01 
Wykonanie zadania 

4 
prawidłowo identyfikuje potencjał motoryczny, komunikuje się z 
osobami w każdym wieku w celu nauczania, doskonalenia i 
korygowania błędów podstawowych sekwencji ruchowych; 

WF1_W05 
Wykonanie zadania 

5 prawidłowo sędziuje podstawowe dyscyplin sportu na poziomie 
szkolnej rywalizacji dzieci i młodzieży; 

WF1_U06 
Wykonanie zadania 

6 

profesjonalnie przygotowuje konspekt lekcyjny lub plan 
treningowy z zakresu wybranej dyscypliny sportowej i w oparciu 
o wiedzę płynącą z pedagogiki, psychologii i  teorii sportu potrafi 
zrealizować go w praktyce; 

WF1_U10 
Wykonanie zadania 

7 podejmuje i przekazuje podopiecznym oraz współpracownikom 
ideę uczenia się przez całe życie; 

WF1_U16 
Wykonanie zadania 

8 właściwie ocenia swoją wiedzę i kompetencje; wie, kiedy 
zasięgnąć opinii specjalisty lub osoby bardziej doświadczonej; 

WF1_K01 
Wykonanie zadania 

9 

okazuje szacunek współpracownikom, zawodnikom, 
podopiecznym, uczniom; zwraca uwagę na zachowanie swoich 
podopiecznych, okazując wyrozumiałość dla ich słabości i 
problemów; 

WF1_K02 
Obserwacja  

10 
współpracuje w zespole, wykorzystując własne możliwości oraz 
możliwości każdego z członków grupy do osiągnięcia wspólnie 
postawionych celów; 

WF1_K03 
Obserwacja  

11 jest świadomy zasad i norm etycznych obowiązujących 
nauczyciela, trenera, sportowca i kibica; 

WF1_K04 
Obserwacja  



12 
uczestniczy w różnych formach życia kulturalnego, potrafi 
oceniać je oraz wykorzystać w kontekście przedsiębiorczości i 
rozwoju różnych placówek oświatowych; 

WF1_K05 
Obserwacja  

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Zajęcia praktyczne realizowane zgodnie ze specyfiką poszczególnych przedmiotów.  

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Sprawdziany praktyczne z przedmiotów; Żeglarstwo deskowe, Pływanie na wodach otwartych i ratownictwo wodne, 
Kajakarstwo, Atletyka terenowa. Sprawdzian teoretyczny lub przygotowanie i poprowadzenie na ocenę lekcji w terenie. 
Kolokwium sprawdzające wiedzę z poszczególnych dyscyplin sportowych realizowanych podczas obozu. 

Warunki zaliczenia 

• Pełna frekwencja na zajęciach lub regulaminowe usprawiedliwienie nieobecności. 

• Uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianów praktycznych z wszystkich przedmiotów realizowanych na obozie tj. 
atletyka terenowa, kajakarstwo, pływanie, żeglarstwo deskowe. 

• Uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu teoretycznego obejmującego wyżej wymienione przedmioty. 

• Wypełnianie regulaminu obozu, regulaminu ośrodka, na którym obóz się odbywa i stosowanie się do zarządzeń 
kierownika obozu. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Teoretyczne podstawy wybranych dziedzin aktywności lub dyscyplin sportowych możliwych do realizacji jedynie poza 
murami szkoły: żeglarstwo deskowe, pływanie na wodach otwartych z elementami ratownictwa, kajakarstwo, atletyka 
terenowa, gry i ćwiczenia terenowe. 

Contents of the study programme (short version) 

The theoretical basics of selected activity areas or sports disciplines, feasible only outside the school: board sailing, 
swimming in open water together with rescue elements, canoeing, field athletics, games and field exercises. 

Treści programowe (pełny opis) 

Praktyczna nauka i doskonalenie wybranych elementów podstawowych podanych wyżej dziedzin aktywności fizycznej. 
Nauczanie startu i zwrotów na desce z żaglem, nauczanie żeglowania po kursie ostrym i odpadającym. Nauczanie 
holowania, posługiwania się kołem ratunkowym i rzutką, przeprowadzenia akcji bezpośredniej oraz doskonalenie pływania 
na dystansie. Obsługa kajaka, nauczanie skrętów ostrych i łagodnych, dobijanie do pomostu i brzegu, oraz transport kajaka 
drogą lądową. Marszobiegi w terenie z wykorzystaniem przeszkód terenowych, wykorzystywanie ścieżki zdrowia. Nauczanie 
posługiwania się busolą i mapą, orientacji w terenie, zasad organizacji biwaku. Organizowanie zwiadów, tropienia oraz 
patroli terenowych. Nauczanie zasad organizacji wycieczki szkolnej w góry oraz prowadzenia grupy turystycznej szlakami 
turystycznymi. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Antkowiak R., (1980): Materiały informacyjno szkoleniowe, 
 Kajakarstwo. AWF i WFS, Wrocław 
2. Berne I., (1984): Zajęcia w terenie. WsiP Warszawa, 
3. Cholewa J, (2004): Wybrane elementy turystyki kajakowej, 
 AWF Kraków, 
4. Granek I., (1974): Kajaki i kanadyjki, SiT Warszawa 
5. Hakke C., Nonas N.,(1986): Wycieczki i zajęcia terenowe, 
 WsiPWarszawa,  
6. Kiełb M, Lenard J. (1974): Vademecum turysty kajakarza, 
 SiT Warszawa, 
7. Ostrowski Andrzej, (1992): Wodne Sporty Rekreacyjne, 
 AWF Kraków, 
8. Waade Barbara, (2005): Pływanie sportowe i ratunkowe, 
 AWF Gdańsk, 
9. Wirga Z (2001): Windsurfing dla wszystkich, Almapress 
 Warszawa, 



Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej Nauki o kulturze 
fizycznej 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (… h.) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia ( 75h) + inne (1h) + konsultacje z prowadzącym (… h) + udział w egzaminie (0h) 

76 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 15 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 20 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 9 

Inne 0 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (76h) 2,5 

Zajęcia o charakterze praktycznym (76h) 2,5 

 
S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  obóz letni - kajakarstwo 

Course / group of courses summer camp - canoeing 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe  

Rok studiów 3 Semestr 5 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia 75 4 5 Zaliczenie z oceną  

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Mariusz Pociecha 

Język wykładowy Polski 

            
Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Zaliczone kursy antropomotoryki i metodyk szczegółowych 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

W1 
zna podstawowe pojęcia z zakresu kajakarstwa, posiada wiedzę 
na temat miejsca kajakarstwa w historii kultury fizycznej, zna 
społeczno-kulturową wartość kajakarstwa  

WF1_W01 kolokwium, wypowiedź ustna 

U1 
posiada podstawowe umiejętności techniczne w zakresie 
kajakarstwa, prezentuje poziom sprawności umożliwiający 
pokaz podstawowych technik w kajakarstwie 

WF1_U01 wykonanie zadania  



K1 
monitoruje zachowania podopiecznych, potrafi motywować ich 
do wzmożonego wysiłku fizycznego 

WF1_K02 obserwacja 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

opis, instruktaż, pokaz; 
ćwiczenie praktyczne; 
prezentacja multimedialna;  
praca indywidualna i w grupie  

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Aktywność studenta na zajęciach, kolokwium - pytania otwarte, realizacja ćwiczeń ruchowych. 
Ocena efektów uczenia się na podstawie:  
- frekwencji zgodnej z Regulaminem studiów w PWSZ; 
- zaliczenia kolokwium z pytaniami otwartymi  na ocenę:  

90% – 100 % – max liczby punktów – bardzo dobry 
89% –   85 % – max liczby punktów – plus dobry 
84% –   71 % – max liczby punktów – dobry 
70% –   66 % – max liczby punktów – plus dostateczny 
50% –   65 % – max liczby punktów – dostateczny 

- realizacji sprawdzianu umiejętności: 
  90% –100 % – zgodności z wzorcem ruchowym i limitem czasowym – bardzo dobry 
  89% –   85% – zgodności z wzorcem ruchowym i limitem czasowym – plus dobry 
  84% –   71% – zgodności z wzorcem ruchowym i limitem czasowym – dobry 
  70% –   66% – zgodności z wzorcem ruchowym i limitem czasowym – plus dostateczny 
  50% –   65% – zgodności z wzorcem ruchowym i limitem czasowym – dostateczny 

  Szczegółowe wymagania i kryteria oceny prezentowane są na pierwszych zajęciach. 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie praktyczne indywidualnej techniki kajakarskiej i udział w zawodach sportowych, sprawdzian wiadomości w formie 
pisemnej 

Treści programowe (skrócony opis) 

Teoria i metodyka nauczania oraz doskonalenia techniki kajakarskiej. Teoretyczne podstawy kajakarstwa rekreacyjnego. 

Contents of the study programme (short version) 

Theory and methodology of teaching and improving canoeing techniques. Theoretical basics of recreational canoeing 

Treści programowe (pełny opis) 

1. Teoretyczne podstawy kajakarstwa - 4h. 
2. Obsługa sprzętu, klarowanie łodzi. Wsiadanie do i wysiadanie z kajaka na płytkiej wodzie, pozycja w kajaku, uchwyt 

wiosła, pociągnięcie wiosłem, pływanie na wprost, wsiadanie do i wysiadanie z kajaka  na głębokiej wodzie - 2h. 
3. Pływanie do przodu, zakręcanie ostre i łagodne, kontra, kontra sterująca. Zakręcanie z użyciem niskiej (płaskiej) 

podpórki, hamowanie i płynięcie do tyłu - 4h. 
4. Pływanie indywidualne w różnych pozycjach w kajaku. Zabawy na wodzie, sztafety, wyścigi rzędów. Indywidualne 

dobijanie do brzegu o różnym kształcie i ekspozycji, do pomostu pływającego, do wysokiego pomostu stałego - 4h.   
5. Pływanie w dwójkach w różnych pozycjach w kajaku. Dobijanie do brzegu o różnym kształcie i ekspozycji, do pomostu 

pływającego, do wysokiego pomostu stałego, transport kajaka droga lądową - 2h. 
6. Tworzenie zbiórek na wodzie; formowanie tratwy od zawietrznej i nawietrznej dziobem lub rufą do brzegu; formowanie 

rozety; zamiana kajaków na wodzie. Wpływanie do określonego celu i podpływanie do wyznaczonych punktów. Pływanie 
tempowe krótkich i długich odcinków. Konserwacja sprzętu i przechowywanie - 4h. 

7. Zaliczenie praktyczne – manewrowanie i  pływanie na czas - 2h 
8. Poprawki, uzupełnienie zaliczeń - 2h 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Rynkiewicz T. 2009. Kajakarstwo klasyczne. AWF Poznań 

 
 
Dane jakościowe                

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (5h.) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia (70 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (1 h) + udział w egzaminie (… h) 

76 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 15 



Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 20 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 9 

Inne 0 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (76 h) 2,5 

Zajęcia o charakterze praktycznym (76h) 2,5 

 
S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Obóz wędrowny 

Course / group of courses Travel camp 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 3 Semestr 5 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia 35 2 5 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący mgr Przemysław Markowicz 

Język wykładowy polski 

  Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Posiadanie własnego sprzętu turystycznego (odpowiednia odzież, obuwie, plecak), mapy, przewodniki turystyczne 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

 

dysponuje fachową wiedzę na temat roli turystyki i rekreacji w 
życiu człowieka, rozumie podstawowe pojęcia związane z 
turystyką i rekreacją, zna zasady podejmowania aktywności 
fizycznej, której celem jest zwiększanie wydolności organizmu i 
podnoszenie jakości życia, 

WF1_W09 
zaliczenie testu, zaliczenie 
praktycznego prowadzenia 

wycieczki 

 
rozporządza wiedzą na temat higieny i bezpieczeństwa pracy, 
jest przygotowany do bezpiecznego, odpowiedzialnego 
poprowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych, 

WF1_W11 
aktywność podczas zajęć na 

obozie wędrownym 

 
legitymuje się ponadprzeciętnym poziomem sprawności 
fizycznej oraz posiada umiejętności techniczne i ruchowe w 
zakresie podstawowych dyscyplin sportowych; 

WF1_U01 wykonanie zadania 

 
prawidłowo identyfikuje potencjał motoryczny, komunikuje się z 
osobami w każdym wieku w celu nauczania, doskonalenia i 
korygowania błędów podstawowych sekwencji ruchowych; 

WF1_U05 
wykonanie zadania 

 
prawidłowo sędziuje podstawowe dyscyplin sportu na poziomie 
szkolnej rywalizacji dzieci i młodzieży; 

WF1_U06 
wykonanie zadania 



 

profesjonalnie przygotowuje konspekt lekcyjny lub plan 
treningowy z zakresu wybranej dyscypliny sportowej i w oparciu 
o wiedzę płynącą z pedagogiki, psychologii i  teorii sportu potrafi 
zrealizować go w praktyce; 

WF1_U10 
przygotowanie konspektu do 

prowadzenie wycieczki 

 
podejmuje i przekazuje podopiecznym oraz współpracownikom 
ideę uczenia się przez całe życie; 

WF1_U16 wykonanie zadania 

 
właściwie ocenia swoją wiedzę i kompetencje; wie, kiedy 
zasięgnąć opinii specjalisty lub osoby bardziej doświadczonej; 

WF1_K01 
obserwacja 

 

okazuje szacunek współpracownikom, zawodnikom, 
podopiecznym, uczniom; zwraca uwagę na zachowanie swoich 
podopiecznych, okazując wyrozumiałość dla ich słabości i 
problemów; 

WF1_K02 

obserwacja 

 
współpracuje w zespole, wykorzystując własne możliwości oraz 
możliwości każdego z członków grupy do osiągnięcia wspólnie 
postawionych celów; 

WF1_K03 
obserwacja studenta 

podczas obozu wędrownego 

 
jest świadomy zasad i norm etycznych obowiązujących 
nauczyciela, trenera, sportowca i kibica; 

WF1_K04 
obserwacja 

 
uczestniczy w różnych formach życia kulturalnego, potrafi 
oceniać je oraz wykorzystać w kontekście przedsiębiorczości i 
rozwoju różnych placówek oświatowych; 

WF1_K05 
obserwacja 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

- ćwiczenia praktyczne – przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne wycieczek turystycznych, 
- praktyczny udział w zajęciach turystycznych,  
- wykład,  
- filmy edukacyjne,  
- pogadanka,  
- metoda sytuacyjna, 
- wycieczka – zajęcia terenowe, 
- samokształcenie, 
- E-learning – udostępnianie materiałów dydaktycznych – wykorzystanie platformy edukacyjnej  

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Sprawdzian teoretyczny w formie testu lub pytań otwartych. W obu przypadkach wymagana liczba zdobytych punktów na 
poszczególne oceny wygląda następująco. 
90% – 100 % – max liczby punktów – bardzo dobry 
89% – 85% – max liczby punktów – plus dobry 
84% – 71% – max liczby punktów – dobry 
70% – 66% – max liczby punktów – plus dostateczny 
50% – 65% – max liczby punktów – dostateczny. 
Ocena praktycznych umiejętności prowadzenia grupy podczas wycieczki  turystycznej, przygotowanie teoretyczne i 
praktyczne trasy, czynny udział w zajęciach – przygotowywanie materiałów do zajęć. 

Warunki zaliczenia 

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest udział studentów we wszystkich wycieczkach podczas obozu wędrownego, pozytywna 
ocena z prowadzenia wycieczki oraz zaliczenie testu. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Przygotowanie praktyczne studentów do organizowania wycieczek turystycznych i krajoznawczych. Podstawowa znajomość 
historii, zabytków oraz topografii najbliższej okolicy. 

Contents of the study programme (short version) 

Practical preparing students’ to organize tourist and sightseeing trips. Basic knowledge of the history, monuments and 
topography of the nearest area. 

Treści programowe (pełny opis) 

Praktyczna nauka programowania, planowania, organizowania oraz realizacji wycieczek szkolnych: jednodniowych, 
kilkudniowych, obozów wędrownych, rajdów, złazów. Zdobycie umiejętności prowadzenia wycieczek turystycznych po 
najbliższej okolicy. Wykazanie się znajomością topografii oraz prawidłowym nazewnictwem najważniejszych krain 
geograficznych, a także umiejętnością czytania mapy, przewodników. Nauka prawidłowego dobierania szlaków turystycznych 
do wieku, umiejętności i wydolności dzieci i młodzieży. Znajomość oznakowania szlaków turystycznych – szlakowskazy oraz 
czytania tablic informacyjnych umieszczonych na szlakach. Przygotowanie do realizacji zajęć z wychowania fizycznego poza 
szkołą a także nauka aktywnego wypoczynku w dalszym życiu. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Gołaszewski J., Paterka S., Wieczorek A., Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych. 
Rekreacyjne gry ruchowe na obozach i wycieczkach, Poznań 2000. 

2. Wojtycza J., Organizacja turystyki młodzieży szkolnej, Kraków 2000, 
3. Mapy turystyczne, przewodniki, opisy tras turystycznych, ciekawych miejsc, inne materiały dotyczące danej krainy 

geograficznej. 

 



Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (… h.) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia (35h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (1h) + udział w egzaminie (… h) 

36 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 10 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 9 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 5 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (36 h) 1,2 

Zajęcia o charakterze praktycznym (31 h) 1,0 

 
S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

 
Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  obóz zimowy - narciarstwo alpejskie  

Course / group of courses winter camp - skiing 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 obowiązkowy  

Rok studiów 2 Semestr 4 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia 75 4 IV zaliczenie z oceną  

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Mariusz Pociecha 

Język wykładowy Polski 

            
   
Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Przeciętny poziom sprawności fizycznej 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 
w zaawansowanym stopniu zna pojęcia z zakresu narciarstwa 
alpejskiego, posiada wiedzę na temat miejsca narciarstwa 
alpejskiego w historii kultury fizycznej.  

WF1_W01 
WF1_W08 
WF1_W11 

kolokwium, wypowiedź ustna 



2 
posiada podstawowe umiejętności techniczne w zakresie 
narciarstwa alpejskiego, prezentuje poziom sprawności fizycznej 
umożliwiający prezentowanie wybranych technik narciarskich 

WF1_U01 
WF1_U05 
WF1_U06 

wykonanie zadania  
 

3 
kontroluje zachowania podopiecznych współpracując z nimi, 
potrafi motywować ich do etycznego postępowania 

WF1_K01 
WF1_K02 
WF1_K04 

obserwacja 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

• Omówienie, instruktaż, pokaz; 

• prezentacja multimedialna;  

• metody: zabawowa, zadaniowa, analityczna, syntetyczna, kompleksowa 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Ćwiczenie praktyczne, jazda obserwowana, sprawdzian wiedzy. 
Ocena efektów kształcenia na podstawie:  
- uczestnictwa i aktywności na zajęciach, 
- prezentacji wybranych technik jazdy i jazdy terenowej: 

90% – 100% – zgodności z wzorcem ruchowym – bardzo dobry 
  89% – 85% – zgodności z wzorcem ruchowym – plus dobry 
  84% – 71% – zgodności z wzorcem ruchowym – dobry 
  70% – 66% – zgodności z wzorcem ruchowym – plus dostateczny 
  50% – 65% – zgodności z wzorcem ruchowym – dostateczny 

- zaliczenia kolokwium z pytaniami otwartymi,  na ocenę: 
 90% – 100% – max liczby punktów – bardzo dobry 
   89% – 85% – max liczby punktów – plus dobry 
   84% – 71% – max liczby punktów – dobry 
   70% – 66% – max liczby punktów – plus dostateczny 
   50% – 65% – max liczby punktów – dostateczny 

Szczegółowe kryteria oceny prezentowane są na pierwszych zajęciach. 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie praktyczne jazdy na nartach, sprawdzian wiadomości w formie pisemnej 

Treści programowe (skrócony opis) 

Teoria i metodyka nauczania techniki narciarstwa zjazdowego. Teoretyczne aspekty  narciarstwa alpejskiego. 

Contents of the study programme (short version) 

Theory and methodology of teaching downhill skiing techniques. Theoretical aspects of alpine skiing. 

Treści programowe (pełny opis) 

1. Nauka podstawowych elementów techniki narciarstwa  alpejskiego - 10h. 
2. Nauka skrętów z półpługu, pługu i podstawowych skrętów równoległych - 10h. 
3. Nauka skrętu równoległego NW - 10h. 
4. Nauka śmigu - 10h. 
5. Wykorzystanie podstawowych ewolucji w jeździe terenowej - 10h. 
6. Teoria narciarstwa  - 10h. 
7. Zaliczenie praktyczne - 12h. 
8. Zaliczenie teoretyczne - 3h. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Stawarz P. (red.) 2018. Program nauczania narciarstwa zjazdowego. SITN-PZN, Kraków. 
2. Marasek A. 2002. Bezpieczeństwo w górach - Ratownictwo. SITN- PZN, Kraków. 
3. Kuchler W.2002. Carving. Kurs jazdy dla początkujących i zmieniających technikę jazdy. α – Medica Press. Bielsko-

Biała 

 
Dane jakościowe                

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (20) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia (55 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (1 h) + udział w egzaminie (… h) 

76 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 15 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 20 



Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 9 

Inne 0 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (76 h) 2,5 

Zajęcia o charakterze praktycznym (76 h) 2,5 

 
S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Obóz zimowy 

Course / group of courses 
Winter camp 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 4 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ĆP 75 4 4 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Piotr Kuczek 

Język wykładowy polski 

      

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Umiejętność poruszania się na nartach, utrzymania równowagi na nartach oraz umiejętność korzystania z wyciągu 
orczykowego w stopniu podstawowym.  

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 

ma zaawansowaną  wiedzę obejmującą terminologię, teorię i 
metodykę nauczania, różnych dyscyplin sportowych, zna 
przepisy, mających powszechne zastosowanie w oświacie 
dyscyplin sportu oraz podstawy treningu sportowego; 

WF1_W08 Kolokwium pisemne 

2 
rozporządza wiedzą na temat higieny i bezpieczeństwa pracy, 
jest przygotowany do bezpiecznego, odpowiedzialnego 
poprowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych; 

WF1_W11 Kolokwium pisemne, 

3 
legitymuje się ponadprzeciętnym poziomem sprawności fizycznej 
oraz posiada umiejętności techniczne i ruchowe w zakresie 
podstawowych dyscyplin sportowych; 

WF1_U01 
Wykonanie zadania 

4 
prawidłowo identyfikuje potencjał motoryczny, komunikuje się z 
osobami w każdym wieku w celu nauczania, doskonalenia i 
korygowania błędów podstawowych sekwencji ruchowych; 

WF1_W05 
Wykonanie zadania 

5 prawidłowo sędziuje podstawowe dyscyplin sportu na poziomie 
szkolnej rywalizacji dzieci i młodzieży; 

WF1_U06 
Wykonanie zadania 

6 

profesjonalnie przygotowuje konspekt lekcyjny lub plan 
treningowy z zakresu wybranej dyscypliny sportowej i w oparciu 
o wiedzę płynącą z pedagogiki, psychologii i  teorii sportu potrafi 
zrealizować go w praktyce; 

WF1_U10 
Wykonanie zadania 



7 podejmuje i przekazuje podopiecznym oraz współpracownikom 
ideę uczenia się przez całe życie; 

WF1_U16 
Wykonanie zadania 

8 właściwie ocenia swoją wiedzę i kompetencje; wie, kiedy 
zasięgnąć opinii specjalisty lub osoby bardziej doświadczonej; 

WF1_K01 
Wykonanie zadania 

9 

okazuje szacunek współpracownikom, zawodnikom, 
podopiecznym, uczniom; zwraca uwagę na zachowanie swoich 
podopiecznych, okazując wyrozumiałość dla ich słabości i 
problemów; 

WF1_K02 
Obserwacja  

10 
współpracuje w zespole, wykorzystując własne możliwości oraz 
możliwości każdego z członków grupy do osiągnięcia wspólnie 
postawionych celów; 

WF1_K03 
Obserwacja  

11 jest świadomy zasad i norm etycznych obowiązujących 
nauczyciela, trenera, sportowca i kibica; 

WF1_K04 
Obserwacja  

12 
uczestniczy w różnych formach życia kulturalnego, potrafi 
oceniać je oraz wykorzystać w kontekście przedsiębiorczości i 
rozwoju różnych placówek oświatowych; 

WF1_K05 
Obserwacja  

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Zajęcia praktyczne realizowane w terenie zgodnie ze specyfiką narciarstwa. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Sprawdziany praktyczne z narciarstwa. Ocena techniki i umiejętności praktycznych studenta. Kolokwium sprawdzające 
wiedzę z historii, teorii i metodyki nauczania narciarstwa. 

Warunki zaliczenia 

• Pełna frekwencja na zajęciach lub regulaminowe usprawiedliwienie nieobecności. 

• Uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianów praktycznych na obozie. 

• Uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu teoretycznego 

• Wypełnianie regulaminu obozu, regulaminu ośrodka, na którym obóz się odbywa i stosowanie się do zarządzeń 
kierownika obozu. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Teoria narciarstwa zjazdowego. Praktyczne doskonalenie elementów i ewolucji narciarskich. Poznanie historii, sprzętu, 
metodyki nauczania techniki oraz zasad bezpieczeństwa dotyczących narciarstwa 

Contents of the study programme (short version) 

The theory of downhill skiing. Practical elements improvement and evolution of the ski. Knowing the history, equipment, 
methodology of teaching techniques and safety rules on ski 

Treści programowe (pełny opis) 

Praktyczna nauka i doskonalenie wybranych elementów narciarskich: kroki, zwroty, podchodzenie, ześlizgi, upadanie i 
podnoszenie się oraz nauka i doskonalenie ewolucji narciarskich: pług, zjazdy, przestępowanie, skręty do i od stoku, skret 
stop, łuki płużne, skręt z półpługu, skręt z poszerzenia kątowego, skręt N-W, skręt równoległy, śmig bazowy oraz podstawy 
techniki carvingowej skręty „fun”. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

4. Chojnacki K., (2000): Wybrane zagadnienia z historii narciarstwa. Seria biblioteka instruktora. Zeszyt 1. SITN PZN 
Kraków. 

5. Kuchler W., (2002): Carving. Kurs jazdy dla początkujących i zmieniających technikę jazdy. α – medica press. Bielsko-
Biała. 

6. Marasek A., (2002): Bezpieczeństwo w górach – Ratownictwo. Seria biblioteka instruktora. Zeszyt 2. SITN PZN 
Kraków. 

7. SITN, PZN. (2005): Program nauczania narciarstwa zjazdowego. Kraków 
8. Wydział Sędziowski. (2001): Narciarski regulamin sportowy. Zeszyt IV. Zjazdy. PZN Kraków. 



Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej Nauki o kulturze 
fizycznej 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (… h.) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia ( 75h) + inne (1h) + konsultacje z prowadzącym (… h) + udział w egzaminie (0h) 

76 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 15 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 120 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 9 

Inne 0 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (76h) 2,5 

Zajęcia o charakterze praktycznym (76h) 2,5 

 


